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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, 

REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC 

COMPANY 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

- Công ty cổ phần Everpia 

 

To: - The State Securities Commission 

- The Hochiminh Stock Exchange 

- Everpia JSC 

 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/ Information on individual that conducts the transfer: 

- Họ và tên cá nhân/ Name of individual: Park Sung Jin 

- Quốc tịch/ Nationality:  

- Số hộ chiếu/Passport No.   

   Ngày cấp/date of issue    Nơi cấp/place of issue.  

- Địa chỉ liên hệ/ Address:  

- Điện thoại/ Telephone:   Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Current position in the public company: Giám đốc Chi nhánh 

Đồng Nai / Direcotr of Dong Nai Branch 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện 

giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công 

ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Information about internal person of the public company is related person of 

trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public 

company/public fund): Không áp dụng / None 

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: EVE 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/Trading account number with shares mentioned above:  

.                         tại                              In securities company:  

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Numberof shares held before transaction: 

24.020 cổ phiếu, chiếm 0.09% vốn điều lệ / 24.020 shares, accounting for 0.09% of charter capital 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ Number of shares/ registered to purchase: 38.000 cổ phiếu/ shares 



7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua) /Number of shares traded (purchase): 38.000 cổ phiếu/ shares 

8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number of shares held after executing 

transaction: 62.020 cổ phiếu, chiếm 0.22% vốn điều lệ / 62.020 shares, accounting for 0.22% of charter 

capital. 

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Giao dịch khớp lệnh / Order matching  

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: ngày 09/03/2016 

 


